Termos de Utilização
da Plataforma Web VET2B
1. Informação sobre a Plataforma Web VET2B

2

2. Cláusulas Preliminares

2

3. Definições

2

4. Termos Gerais e Condições de Utilização

4

5. Direitos e Obrigações do Utilizador

5

6. Obrigações do Operador

6

7. Registo e Autenticação

6

8. Direitos de Autor

7

9. Regras de Responsabilidade

7

10. Proteção de Dados Pessoais

8

11. Contactos na Plataforma Web VET2B

10

12. Disposições Finais

10

Termos de Utilização da Plataforma Web VET2B, criada no âmbito do programa Erasmus +,
Projeto N.º 2017-1-LV01-KA202-035482

1. Informação sobre a Plataforma Web VET2B
1. A Plataforma Web VET2B fornece Serviços a Entidades de Educação e Formação Profissional (VET
– Vocational Education and Training) que desejem nela publicar Serviços, atividades e produtos
realizados pelos seus alunos no âmbito das atividades escolares práticas, e das quais as empresas e
organizações possam usufruir. O objetivo da Plataforma Web VET2B é permitir a cooperação e
partilha de informação sobre por parte dos seus alunos, e que podem ir de encontro a necessidades
específicas das empresas.
2. Os Anúncios de Serviços prestados pelas Entidades de Educação e Formação Profissional (VET)
são disponibilizados de forma eletrónica na Plataforma Web VET2B em www.vet2b.eu .

2. Cláusulas Preliminares
A Plataforma Web VET2B disponível em www.vet2b.eu é administrada por um consórcio de entidades
parceiras: TecMinho (Portugal), Biedriba Belems Macibu Centers – Belem Training Centre (Letónia),
Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituânia), ENGIM Piemonte (Itália), Bluebook
srl (Itália), e INNEO- Studio twórczego rozwoju (Polónia). A Plataforma foi criada para o benefício dos
Utilizadores (tanto Entidades de Educação e Formação Profissional/VET, como as empresas),
permitindo-lhes publicar Anúncios, visualizar informação disponível e comunicar através da Plataforma
Web VET2B.
As condições de acesso às funcionalidades da Plataforma Web VET2B consistem em:
●

utilizar um dispositivo de acesso à internet equipado com um browser/navegador de internet.

●

possuir um endereço de e-mail válido.

3. Definições
Os termos utilizados no documento “Termos de Utilização significarão, respetivamente:

1. Operador – consórcio de entidades parceiras:
a. Biedriba Dobeles Macibu Centrs – Dobele Training Centre (Letónia);
Reg.No 40008119914, Brīvības street 7, Dobele, Letónia, LV-3701
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b. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituânia) - Public Institution
Panevezys Labour Market Training Centre; Reg. No 147178142, VAT No.
LT471781411, J. Basanavičiaus street 23A, Panevėžys, Lituânia, LT-36205.
c. ENGIM Piemonte (Itália)
Corso Palestro 14, 10122 Torino.
d. Bluebook srl (Itália)
Via san Francesco 51, 10040 Rivarossa (TO)
e. TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento (Portugal),
Número de Identificação de Pessoa Coletiva 502585757, com sede em Campus de
Azurém da Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães.
f.

INNEO – Studio twórczego rozwoju (Polónia).
Strzelnicza 23/11, 35-103, Rzeszów.
Tribunal distrital em Rzeszów, 12.ª Divisão económica do registo do tribunal nacional
com n.º KRS: 0000436038, NIP: 8133675959.

O Operador poderá ser contactado através do e-mail contact@vet2b.eu ;
2. Plataforma Web VET2B — Serviço web realizado pelo Operador em inglês, português,
lituano, letão, italiano e polaco, que permite navegar e visualizar Anúncios, disponível em
https://www.vet2b.eu/ ;
3. Anúncio — informação disponibilizada na Plataforma Web VET2B pela Entidade de Educação
e Formação Profissional relativamente à oferta de um Serviço/atividade/produto prestado às
PME/empresas. Cada Serviço/atividade/produto será disponibilizado por um Anúncio;
4. Serviço — Serviço/produto/atividade que será prestado pelas Entidades de Educação e
Formação Profissional (VET) às empresas que os solicitem e sejam realizados pelos
alunos/formandos com a aprovação da VET, e que seja objeto de um Anúncio, nas condições
estabelecidas nos termos de utilização. O Serviço estará relacionado com o curso que os
alunos/formandos estejam a frequentar;
5. Serviços Eletrónicos— Serviços fornecidos eletronicamente ao Utilizador pelo Operador
através da Plataforma Web, e que consistem em:
a. Possibilidade de publicar Anúncios na Plataforma Web VET2B e permitir acesso livre
para sua visualização, edição, modificação e eliminação.
b. Comunicação com outros Utilizadores;
c. Envio de notificações por e-mail.
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6. Utilizador – as Entidades de Educação e Formação Profissional (VET) que pretendam
anunciar na Plataforma Web VET2B Serviços/atividades/produtos que os seus
alunos/formandos podem realizar no âmbito das suas atividades práticas letivas; empresas
que pretendam solicitar este tipo de serviços/atividades/produtos às entidades VET. Ambas
são representadas na Plataforma Web VET2B por um indivíduo de idade igual ou superior a
18 anos com plena capacidade jurídica, que, na forma prevista nos termos de utilização,
criou uma Conta ou ativou o Anúncio;
7. Entidade de Educação e Formação Profissional (VET) – escola ou instituição que promove
formação profissional;
8. Conta - uma Conta será atribuída ao Utilizador registado na Plataforma Web VET2B
identificado por um endereço de e-mail, que permite ao Utilizador aceder à Plataforma Web,
e publicar Serviços/atividades/produtos realizados pelos seus alunos/formandos para as PME
que os solicitem;
9. Regulamentos – os presentes Termos de Utilização.

4. Termos Gerais e Condições de Utilização
1. O Anúncio é criado pelo Utilizador VET, o qual define o seu conteúdo. O conteúdo do
Anúncio deve ser real e verdadeiro.
2. A publicação de um Anúncio deve refletir a intenção real da transação para a qual é criada.
3. Os Anúncios são disponibilizados para empresas através de uma sua solicitação efetuada por
meio da Plataforma Web VET2B, a qual envia um aviso para o endereço de e-mail do
Utilizador VET que criou o respetivo Anúncio.
4. Ao concordar com a publicação de um Anúncio no Serviço da Plataforma VET2B, o Utilizador
concorda com a publicação paralela dos elementos do Anúncio (incluindo imagens contidas
no mesmo) com os parceiros do Operador. No caso da publicação de uma parte do Anúncio,
os dados de Contacto da Entidade VET não serão divulgados, no entanto, indicar-se-á como
se poderá aceder ao Anúncio completo. A publicação de Anúncios com entidades parceiras é
gratuita e destina-se a angariar o maior número de potenciais destinatários do Serviço.
5. O Operador protege os dados do Utilizador de acordo com a política de privacidade definida
no apêndice 1 dos termos de utilização, formando uma parte integrante dos mesmos.
6. Descarregar ou utilizar qualquer um dos conteúdos disponíveis na Plataforma Web VET2B
requer o consentimento do Operador da Plataforma e não deve violar as disposições do
regulamento e da lei aplicável, bem como não deve afetar os interesses da Plataforma Web
VET2B. É proibido agregar e processar os dados e outras informações disponíveis no Serviço
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VET2B.eu, para serem compartilhados com terceiros no contexto dos outros Serviços Web e
offline. Também é proibida a utilização da designação VET2B.eu, incluindo os elementos
distintivos gráficos sem o consentimento do Operador da Plataforma Web VET2B.eu.

5. Direitos e Obrigações do Utilizador
1. A publicação de um Anúncio por parte das Entidades de Educação e Formação Profissional

(VET) e a solicitação do Serviço por parte das empresas exige a aceitação dos termos de
utilização, em que o Utilizador preenche o formulário apropriado e cria uma Conta.
2. Os dados recolhidos através dos formulários destinados às empresas são processados de

acordo com as regras da política de privacidade da Plataforma Web VET2B.
3. No caso de preenchimento do formulário acima referido, o endereço de e-mail fornecido

pelo Utilizador será utilizado pelo Operador para enviar prontamente a mensagem de
resposta para ativação do Anúncio. O e-mail também irá conter outras informações exigidas
por lei.
4. A criação de uma Conta para a Entidade VET seguida pela ativação do Anúncio fornece ao

Utilizador acesso total aos seus Anúncios através da sua área pessoal (uma área específica da
Plataforma disponível para Entidades VET para modificação do seu perfil, Serviços
publicados, e correspondência com outros Utilizadores). Após efetuar o registo, a ativação da
Conta é realizada manualmente pelo Operador, ação realizada cada vez que cada nova conta
é criada na Plataforma Web VET2B. Esta verificação é essencial para garantir segurança para
os Utilizadores. Após validação da Conta, o Operador enviará uma mensagem via e-mail para
o Utilizador, indicando que a sua Conta foi ativada e que poderá, agora, iniciar a utilização da
plataforma.
5.

A criação de uma Conta e/ou a publicação do primeiro Anúncio equivale a celebrar um
contrato entre o Utilizador e o Operador, permitindo a prestação de Serviços Eletrónicos nas
condições estabelecidas nos termos de utilização.

6. No caso das pessoas coletivas e de unidades organizacionais, a criação de uma Conta em seu

nome e a realização de quaisquer outras ações no Serviço só podem ser realizadas por uma
pessoa habilitada a atuar em nome dessa entidade.
7. Uma entidade VET poderá somente possuir uma (1) Conta na Plataforma Web VET2B. No

caso de uma entidade VET possuir vários polos, poderá criar uma (1) Conta por cada polo
(exemplo: Entidade X – polo de Braga; Entidade X – polo do Porto).
8. A Plataforma Web VET2B não permite a utilização de endereços de e-mail temporários para

a criação de uma Conta, publicação de Anúncios e envio de informação.
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9. O fornecimento de Serviços Eletrónicos pelo Operador é de natureza perpétua, no entanto, o

Utilizador pode, a qualquer momento, eliminar a Conta e, assim, rescindir o contrato com o
Operador. Para tal, enquanto estiver ligado à sua Conta, terá de selecionar a opção
apropriada, e enviando a sua declaração neste sentido via e-mail para: contact@vet2b.eu .

6. Obrigações do Operador
1. O Operador compromete-se a utilizar medidas técnicas e organizacionais para assegurar a

proteção dos dados pessoais processados, adequados aos riscos e às categorias de dados
protegidos.
2. O Operador é obrigado a proteger os dados pessoais contra perdas, danos, acesso a pessoas

não autorizadas, remoção por pessoa não autorizada, processamento e alteração ou
destruição.

7. Registo e Autenticação
1. Para se registar na Plataforma Web VET2B (criação de Conta), deverá preencher o formulário
de registo com o nome da Entidade de Educação e Formação Profissional e seus detalhes,
identificação da pessoa de Contacto, endereço de e-mail, contacto telefónico e
senha/password, aceitar os termos de utilização da Plataforma Web VET2B e dar
consentimento para o processamento de dados pessoais na medida do necessário para
estabelecer, moldar o conteúdo, alteração, rescisão e realização adequada dos Serviços
prestados eletronicamente pelo Operador.
2. O registo na Plataforma Web VET2B é gratuito.
3. Após o registo na Plataforma Web VET2B, cada autenticação/login é efetuado utilizando os
dados fornecidos no formulário de registo (login e password).
4. Para excluir/apagar a Conta de um Utilizador da Plataforma Web VET2B, o respetivo
Utilizador deverá enviar um e-mail com um pedido de remoção de Conta (e do endereço de
e-mail atualmente registado na Plataforma) para o endereço de e-mail do Operador no
respetivo país de origem da sua Entidade de Educação e Formação Profissional, ou poderá
utilizar a opção disponível para esse fim nas definições da sua Conta. A informação
disponibilizada no momento do registo de Conta poderá ser atualizada a partir da área
pessoal da entidade.
5. O Utilizador é obrigado a manter os dados de autenticação/login e password da sua Conta na
Plataforma VET2B em segredo. Dentro dos limites das disposições legais gerais aplicáveis a
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qualquer manipulação do login, estes dados constituem informação confidencial para
utilização exclusiva do Utilizador.

8. Direitos de Autor
1. Qualquer conteúdo publicado no Serviço está sujeito a proteção legal, incluindo: artigos,

fotos e vídeos utilizados. Os direitos de autor são atribuídos ao serviço e/ou aos criadores.
2. É proibido copiar e distribuir o conteúdo da Plataforma Web VETB. É permitido criar ligações

diretas aos artigos do Serviço.
3. Quando o Utilizador publica o conteúdo na Plataforma Web VET2B, possui pleno direito a

qualquer conteúdo por ele publicado no Serviço, particularmente textos, grafismos, vídeos e
sons, ou materiais multimédia utilizados sob as respetivas licenças e identificados
adequadamente quanto à sua origem.
4. O Utilizador assume total responsabilidade pela violação de direitos de autor como resultado

da publicação do conteúdo na Plataforma Web VET2B.
5. A inclusão de qualquer material no Serviço equivale à sua disponibilização pública. O

Utilizador mantém os direitos de autor completos para o conteúdo que publica. Faz a
publicação voluntariamente e gratuitamente, e a sua publicação pode ser revogada a
qualquer momento após o envio de notificação para o Operador.
6. O Operador declara que não é responsável por qualquer violação de direitos de autor

cometidos pelos Utilizadores da Plataforma Web VET2B, oferecendo plena cooperação na
eliminação de tais conteúdos.

9. Regras de Responsabilidade
1. O Operador permite aos Utilizadores a publicação de Anúncios, não interferindo na sua

forma e conteúdo, sujeito às disposições abaixo referidas.
2. O Operador não será responsável pelo desempenho inadequado ou falha das partes em

contratualizar relativamente ao Anúncio.
3.

O Operador não é responsável pela qualidade ou legalidade dos Serviços oferecidos, pela
veracidade e exatidão das informações fornecidas pelos Utilizadores, bem como pela
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capacidade de ambas as partes (entidade VET e empresa) para realizar a transação referente
ao Anúncio.
4. O Operador tem o direito de remover o Anúncio se violar as disposições dos termos de

utilização ou as leis aplicáveis, particularmente no que se refere a conteúdo:
a. geralmente considerado ofensivo;
b. de concorrência desleal;
c. em violação de bons costumes, direitos de autor ou outros direitos de propriedade
intelectual;
d. que prejudique um bom nome ou reputação do Operador ou seus parceiros;
e. enganoso.
5. O Operador não é responsável por:

a. falta de interesse no assunto do Anúncio;
b. desempenho das obrigações dos Utilizadores ao abrigo de garantias e condições
relativas ao assunto do contrato;
c. avarias, por motivos de força maior, dos sistemas de TIC ou de equipamento de
Operadores independentes;
d. instruções enviadas pelo Utilizador do outro lado da transação.
6. O Operador tem o direito de remover qualquer Anúncio ou de bloquear uma Conta se

houver suspeita de que o uso de um Anúncio ou Conta pode levar a uma ameaça para a
segurança de outros Utilizadores dentro do Serviço, e no caso em que o Anúncio afeta
negativamente o bom nome do Operador ou de alguma forma prejudica o Operador.
7. O Operador reserva-se o direito de interromper e suspender o funcionamento da Plataforma

Web VET2B.
8. Quando a Conta ou a atividade do utilizador na Plataforma Web VET2B requer verificação de

dados adicionais, se o Operador tiver preocupações razoáveis sobre a segurança da Conta,
especialmente em relação à aquisição não autorizada de uma Conta por outra pessoa, o
Operador pode verificar o uso da Plataforma VET2B e pedir ao Utilizador para verificar sua
identidade.

10. Proteção de Dados Pessoais
Apêndice 1 aos termos de utilização - política de privacidade.

1. O Operador dos seus dados pessoais, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (de ora em diante designado por
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"RGPD"), é o consórcio de entidades parceiras: Biedriba belems Macibu Centers-Training
Center for Belem (Letónia), Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituânia),
ENGIM Piemonte (Itália), Bluebook SRL (Itália), TecMinho (Portugal), e INNEO (Polónia):
a. Biedriba Dobeles Macibu Centrs – Dobele Training Centre (Letónia);
Reg. N.º 40008119914, Brīvības street 7, Dobele, Latvia, LV-370
b. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituânia) - Public Institution
Panevezys Labour Market Training Centre; Reg.No 147178142 , VAT No.
LT471781411, J. Basanavičiaus street 23A, Panevėžys, Lituânia, LT-36205.
c. ENGIM Piemonte (Itália)
Corso Palestro 14, 10122 Torino.
d. Bluebook srl (Itália)
Via san Francesco 51 10040 Rivarossa (TO)
e. TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento (Portugal),
Número de Identificação de Pessoa Colectiva 502585757, com sede em Campus de
Azurém da Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães.
f.

INNEO – Studio twórczego rozwoju (Polónia), Strzelnicza 23/11, 35-103, Rzeszów,
Tribunal distrital em Rzeszów, 12.ª Divisão económica do registo do tribunal nacional
com n.º KRS: 0000436038, NIP: 8133675959.

2. O Operador processa os seus dados a fim de:
a. estabelecer e implementar o contrato a fim de prestar Serviços eletrónicos nas
condições descritas no "Regulamento";
b. Envio de e-mails incluindo notificações e informações, como atualizações de políticas
e boletins informativos, mas não limitados a estes;
c. Utilizá-los em formulários de contacto disponibilizados pelo Operador na Plataforma
Web VET2B;
d. defender-se de eventuais reclamações com base no interesse legítimo do Operador;
e. e análise estatística.
3. Mais informações sobre regras de proteção de dados pessoais dos utilizadores (incluindo os
fundamentos do processamento de dados pessoais) podem ser encontradas na política de
privacidade disponível na Plataforma Web VET2B.
4. O Utilizador pode retirar o seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais,
incluindo o seu endereço de e-mail, a qualquer momento. A retirada do consentimento pode
ser feita sob qualquer forma, nomeadamente enviando um pedido para o endereço
contact@vet2b.eu ou contactando diretamente o representante nacional do consórcio.
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5. Os dados pessoais não devem ser divulgados a terceiros, a menos que isso seja devido à
atribuição do processamento pelo Operador ou com base na lei aplicável.
6. Os direitos dos titulares de dados referidos na política de privacidade podem ser resgatados
enviando um pedido para o seguinte endereço: contact@vet2b.eu

11. Contactos na Plataforma Web VET2B
Contactos do consórcio de entidades parceiras: contact@vet2b.eu

12. Disposições Finais
1. O Operador irá informar o Utilizador sobre a modificação de regras, publicando informações
na Plataforma Web VET2B (https://www.vet2b.eu/). As alterações entram em vigor na data
indicada pelo Operador, mas não menos de 7 dias a partir da data de publicação de
informações na Plataforma Web VET2B. Os serviços ativados antes da entrada em vigor das
modificações serão efetuados sob as condições atuais, e ativações posteriores são possíveis
numa base contínua.
2. O uso do Serviço equivale à aceitação dos Termos de Utilização. Os contratos celebrados
pelas partes são-no em conformidade com a legislação europeia e local aplicável nos países
dos membros do consórcio parceiro.
3. Em caso de incompatibilidade de qualquer parte dos termos com a lei aplicável, aplicam-se
as disposições pertinentes da legislação europeia e local (países do consórcio parceiro) em
vez da disposição disputada dos termos de utilização.
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